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  أخبار اإلدارة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عني 
تعليم الرياض يطلق محلت لتسجيل الطالب والطالباث املستجدين يف برنامج 

 نور يف أسواق الرياض
http://www.ien.sa/?q=node/1494 

 
 غايت 

 تعليم الرياض يطلق محلت لتسجيل الطالب يف برنامج نور يف األسواق
sa.org/74755.html-https://gaya 

 سبق 
 مدير تعليم الرياض يشيد بدور شبكت السنت يف معرض "أمننا.. حياتنا"

 
https://sabq.org/gh7m59 

 
 الشرق

 ذعهيك انذراسح في يذارس انرياض وجايعح اإلياو .. انيىو
 واس – الرياض

http://www.ien.sa/?q=node/1494
http://www.ien.sa/?q=node/1494
https://gaya-sa.org/74755.html
https://gaya-sa.org/74755.html
https://sabq.org/gh7m59
https://sabq.org/gh7m59
http://www.alsharq.net.sa/tag/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
http://www.alsharq.net.sa/tag/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
http://www.alsharq.net.sa/tag/%D9%88%D8%A7%D8%B3
http://www.alsharq.net.sa/tag/%D9%88%D8%A7%D8%B3
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 .أعلنت وزارة التعليم اليوم تعليق الدراسة في مدارس التعليم العام في مدينة الرياض والمحافظات التابعة لها غًدا بسب األحوال الجوية

ار هطول حدث الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي، أنه بناء على تغير األحوال الجوية وما ورد من الرئاسة العامة لألرصاد الجوية واستمروأوضح المت
مشيًرا إلى أن الوزارة تضع سالمة األمطار على منطقة الرياض، فقد تم تعليق الدراسة ليوم غد األربعاء لمدارس التعليم العام بمدينة الرياض والمحافظات التابعة لها، 

 .الطالب والطالبات في المدارس ضمن أولوياتها

لة الجوية التي تمر بها من جهة أخرى أعلنت جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية تعليق الدراسة اليوم في الجامعة والمعاهد العلمية بمدينة الرياض بسبب الحا
 .المنطقة

معة الدكتور عبدالرحمن النامي أنه نظًرا الستمرار هطول األمطار وصعوبة وصول الطالب والطالبات إلى الجامعة، فقد وجه مدير وأوضح المتحدث الرسمي لجا
لمحافظات التابعة ة الموجودة في اجامعة اإلمام بالنيابة الدكتور فوزان بن عبدالرحمن الفوزان، بتعليق الدراسة اليوم، مبيًنا أن قرار التعليق ال يشمل المعاهد العلمي

وتنفيذه في حال صدر تعليق لمنطقة الرياض، ودعاهم إلى متابعة ما يصدر من إدارات التعليم في هذه المحافظات من إجراءات احترازية في مثل هذه األجواء المناخية، 
 .للدراسة

http://www.alsharq.net.sa/2016/04/12/1506657 

 اجلزيرة
 انجايعح وانًعاهذجايعح اإلياو ذعهك انذراسح ت

  ذعهيك انذراسح انيىو تًذارس انرعهيى انعاو تًذيُح انرياض وانًحافظاخ انراتعح نها
 :ٝاط - اُغض٣شح

 .أػِ٘ذ ٝصاسح اُزؼ٤ِْ أٓظ رؼ٤ِن اُذساعخ ك٢ ٓذاسط اُزؼ٤ِْ اُؼبّ ك٢ ٓذ٣٘خ اُش٣بك ٝأُؾبكظبد اُزبثؼخ ُٜب ا٤ُّٞ ثغجت األؽٞاٍ اُغ٣ٞخ

ألٓطبس ٢ٔ ثبعْ ٝصاسح اُزؼ٤ِْ ٓجبسى اُؼق٢ٔ٤ أٗٚ ث٘بء ػ٠ِ رـ٤ش األؽٞاٍ اُغ٣ٞخ ٝٓب ٝسد ٖٓ اُشئبعخ اُؼبٓخ ُألسفبد اُغ٣ٞخ ٝاعزٔشاس ٛطٍٞ اٝأٝمؼ أُزؾذس اُشع

إٔ اُٞصاسح رنغ عالٓخ اُطالة ػ٠ِ ٓ٘طوخ اُش٣بك، كوذ رْ رؼ٤ِن اُذساعخ ا٤ُّٞ االسثؼبء ُٔذاسط اُزؼ٤ِْ اُؼبّ ثٔذ٣٘خ اُش٣بك ٝأُؾبكظبد اُزبثؼخ ُٜب، ٓؾ٤ًشا إ٠ُ 

 .ٝاُطبُجبد ك٢ أُذاسط مٖٔ أ٣ُٞٝبرٜب

 .خ اُز٢ رٔش ثٜب أُ٘طوخًٔب أػِ٘ذ عبٓؼخ اإلٓبّ ٓؾٔذ ثٖ عؼٞد اإلعال٤ٓخ رؼ٤ِن اُذساعخ ا٤ُّٞ ك٢ اُغبٓؼخ ٝأُؼبٛذ اُؼ٤ِٔخ ثٔذ٣٘خ اُش٣بك ثغجت اُؾبُخ اُغ٣ٞ

ٖٔ اُ٘ب٢ٓ ك٢ رقش٣ؼ ًُٞبُخ األٗجبء اُغؼٞد٣خ: إٗٚ ٗظًشا العزٔشاس ٛطٍٞ األٓطبس ٝفؼٞثخ ٝفٍٞ اُطالة ٝأٝمؼ أُزؾذس اُشع٢ٔ ُغبٓؼخ اُذًزٞس ػجذاُشؽ

ٓج٤ً٘ب إٔ هشاس اُزؼ٤ِن ٤ُّٞ ؿذ ال  ٝاُطبُجبد إ٠ُ اُغبٓؼخ، كوذ ٝعٚ ٓذ٣ش عبٓؼخ اإلٓبّ ثب٤ُ٘بثخ اُذًزٞس كٞصإ ثٖ ػجذاُشؽٖٔ اُلٞصإ، ثزؼ٤ِن اُذساعخ ٣ّٞ ؿذ األسثؼبء،

ٖٓ إعشاءاد اؽزشاص٣خ ك٢  ؾَٔ أُؼبٛذ اُؼ٤ِٔخ أُٞعٞدح ك٢ أُؾبكظبد اُزبثؼخ ُٔ٘طوخ اُش٣بك، ٝدػبْٛ إ٠ُ ٓزبثؼخ ٓب ٣قذس ٖٓ إداساد اُزؼ٤ِْ ك٢ ٛزٙ أُؾبكظبد٣

 .ٓضَ ٛزٙ األعٞاء أُ٘بخ٤خ، ٝر٘ل٤زٙ ك٢ ؽبٍ فذس رؼ٤ِن ُِذساعخ

http://www.al-jazirah.com/2016/20160413/ln49.htm 

 اجلزيرة
 ..ترعايح األييرج عادنح تُد عثذهللا

  تًكرة ذعهيى انُهضح« سىاعذ»اَطالق فعانياخ يهرقى 
 :اُط٤بس ؿذ٣ش - اُغض٣شح

رؾذ إؽشاف ٝؽذح اُزشث٤خ اُخبفخ ٝٝؽذح أُٞٛٞثبد ٝٝؽذح رؼ٤ِْ « عٞاػذ»اٗطِوذ فجبػ أٓظ ك٢ ٌٓزت رؼ٤ِْ اُٜ٘نخ ؽشم اُش٣بك ِٓزو٠ 

أُؾشكبد ٝأُؼِٔبد ٝاُطبُجبد ٝاُز١ ٣غزٔش ُٔذح صالصخ أ٣بّ ثشػب٣خ ًش٣ٔخ ٖٓ فبؽجخ اُغٔٞ ا٢ٌُِٔ األ٤ٓشح ػبدُخ ث٘ذ ػجذهللا  اٌُج٤شاد ٝثؾنٞس ػذد

٣ش ثٖ ػجذاُؼض٣ض سئ٤ظ ثشٗبٓظ األٓبٕ األعش١ اُٞه٢٘، ٣ٜٝذف أُِزو٠ إ٠ُ ر٤ٔ٘خ ٜٓبساد اُطبُجبد ك٢ إٗؾبء ٝإداسح أُؾشٝػبد اُقـ٤شح ٝرطٞ

 ٜٓبسارٜٖ، ٝرض٣ٝذ أُذاسط ثبُٔؼِٞٓبد أُزؼِوخ ثبُٜٔبساد ٝاالرغبٛبد اُؾذ٣ضخ ك٢ ٛزا أُغبٍ ُز١ٝ االؽز٤بعبد اُخبفخ ٝاُز٢ ٝفِذ إ٠ُهذسارٜٖ ٝ

ّ؛ ٝٛزا اُشهْ ال ٣ؾَٔ ر١ٝ فؼٞثبد اُزؼِْ اُز٣ٖ ٣جِؾ ػذدْٛ 2713أُق ؽبُخ ك٢ ٓخزِق األػٔبس ك٢ أٌُِٔخ ؽغت دساعخ ُٞصاسح اُقؾخ ػبّ  027

 .أُق ؽبُخ 677ًضش ٖٓ أ

سثؼبء ٣ٝزنٖٔ أُِزو٠ صالصخ ٝسػ ػَٔ رغزٜذف األٜٓبد ٝاُطبُجبد ٝأُؼِٔبد ٢ٛٝ، ٝسؽخ )اُزشث٤خ اُز٤ًخ( ٝرِو٤ٜب أُذسثخ ٓ٘بٍ اُغ٤ق ٣ّٞ اال

ؽخ ػَٔ ثؼ٘ٞإ )ٓلبر٤ؼ ٛـ، ٝك٢ ٗلظ ا٤ُّٞ ٝسؽخ أخشٟ ثؼ٘ٞإ )اُزبعشح اُقـ٤شح( رِو٤ٜب أُذسثخ ؽقخ أثٞ ؽ٤ٔذ، ٣ّٝٞ اُخ٤ٔظ ٝس1431\0\6

 .اُ٘غبػ( رِو٤ٜب أُذسثخ ٓٞم٢ أُؼغَ

ٝػجشد ساػ٤خ اُؾلَ فبؽجخ اُغٔٞ ا٢ٌُِٔ األ٤ٓشح ػبدُخ ك٢ ًِٔزٜب ػٖ عؼبدرٜب ثؾنٞس أُِزو٠ اُز١ ٣ؾغغ ٣ٝذػْ ثشآظ اُطبُجبد ٖٓ ر١ٝ 

( أُق 027ٝأمبكذ هبئِخ ثِؾ ػذد ر١ٝ االؽز٤بعبد اُخبفخ ) االؽز٤بعبد اُخبفخ ٣ٝغبْٛ ك٢ رأ٤ِٜٖٛ ُزؾ٣َٞ ٓؼبسكٜٖ إ٠ُ ٜٓبساد ك٢ عٞم اُؼَٔ

أُق  677ّ دٕٝ إٔ رؾَٔ ر١ٝ فؼٞثبد اُزؼِْ اُز١ ٣جِؾ ػذدْٛ أًضش ٖٓ 2713ؽبُخ ك٢ ٓخزِق األػٔبس ك٢ أٌُِٔخ ؽغت دساعخ ُٞصاسح اُقؾخ ػبّ 

ػب٣خ أُؼبه٤ٖ ًبُزؼ٤ِْ ك٢ ع٤ٔغ أُشاؽَ ٝاُزذس٣ت ٝاُزٞظ٤ق ٝثشآظ ؽبُخ.. ٝأًذد األ٤ٓشح ػبدُخ ػ٠ِ إٔ اُذُٝخ ًلِذ ؽوٞهْٜ ثٞمغ اُ٘ظبّ اُٞه٢٘ ُش

ؽ٤ذح ثإٔ ر٤ٔ٘خ ٓغبػذح ػ٠ِ االٗذٓبط ك٢ أُغزٔغ، ؽ٤ش عؼذ اُذُٝخ إ٠ُ رلؼ٤َ األٗظٔخ أُغبٗذح ُزط٣ٞش اُخذٓبد أُوذٓخ إ٤ُْٜ إ٣ٔبٗبً ٖٓ ه٤بدر٘ب اُش

ذسرٚ.. ُٝلزذ إ٠ُ إٔ ٛزا أُِزو٠ إمبكخ ؽو٤وخ ُغٜٞد ٝصاسح اُزؼ٤ِْ ٖٓ خالٍ ٌٓبرت أُغزٔغ ٣غت إٔ ٣ؾبسى ثٜب ع٤ٔغ أُٞاه٤ٖ٘ ًَ ػ٠ِ ؽغت ه

بُٜ٘نخ اُزؼ٤ِْ ك٢ دػْ ث٘بر٘ب ٖٓ رٝاد االؽز٤بعبد اُخبفخ ٝخزٔذ ًِٔزٜب ثبُؾٌش ٌَُ ٖٓ ػَٔ ٝاعزٜذ ك٢ أُِزو٠ ٝخقذ ٌٓزت اُزشث٤خ ٝاُزؼ٤ِْ ث
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إٔ رٞافَ اُغٜٞد ك٢ ع٤ٔغ اُغٜبد ُذػْ ث٘بر٘ب اُطبُجبد رٝاد االؽز٤بعبد اُخبفخ ك٢ ؽ٤برٜٖ ًٝزُي ع٤ٔغ أُؼِٔبد ٝاألٜٓبد ٝاُطبُجبد ٓز٤٘ٔخ 

 .اُؼ٤ِٔخ ٝاُؼ٤ِٔخ ثٔب ٣ؾون ٓغبٛٔزٜٖ اُلبػِخ ك٢ ر٤ٔ٘خ أُغزٔغ

ُؼطبس إ٠ُ إٔ أُِزو٠ ٖٝٓ عٜزٜب سؽجذ األعزبرح كٞص٣خ ث٘ذ ٓؾٔذ اُؼطبس ٓذ٣شح ٌٓزت اُزؼ٤ِْ ثبُٜ٘نخ ثشاػ٤خ اُؾلَ ٝع٤ٔغ اُؾنٞس.. ٝأؽبساد ا

٢ اُٜ٘ٞك ٣ٜذف إ٠ُ سثو أُؼشكخ ثبُٜٔبسح ٝرؾغ٤ٖ ارغبٛبد اُطبُجبد ٗؾٞ أُٜ٘خ ٝرؾغ٤ؼٜٖ ػ٠ِ اًزغبة ٜٓبسح إداسح ٝ اعزضٔبس اُٞهذ ٝ أُؾبسًخ ك

ػ٠ِ األؽـبٍ ا٤ُذ٣ٝخ، ٝاُشعْ  ثبُٔغزٔغ. ثبإلمبكخ إ٠ُ رُي ث٤٘ذ اُؼطبس إٔ أُؼشك أُقبؽت ٝإٌُٔٞ ٖٓ ػذح أسًبٕ ٖٓ إٗزبط اُطبُجبد ٣ؾزَٔ

 .اُل٢٘، ٝاُخو اُؼشث٢ ٝاُضخبسف اإلعال٤ٓخ، ٝاألػٔبٍ اُل٤٘خ

برح ؽ٘بٕ ٝك٢ خزبّ ًِٔزٜب ؽٌشد اُؼطبس كش٣ن اُؼَٔ إٌُٔٞ ٖٓ ٝؽذح رؼ٤ِْ اٌُج٤شاد األعزبرح كٞص٣خ اُخشاك٢ ٝسئ٤غخ ٝؽذٙ أُٞٛجخ ٝاُزلٞم األعز

ث٤٘ٔب أٝمؾذ األعزبرح ٤ٛب أُٞع٠ « عٞاػذ»عزبرح عٞعٖ اُؾبسص٢ ػ٠ِ رؼبٜٖٝٗ إلٗغبػ كؼب٤ُبد ِٓزو٠ اُؾشث٢ ٝسئ٤غخ ٝؽذح اُزشث٤خ اُخبفخ األ

ٔٞٛجخ، ٝأعش ٓغبػذح ؽئٕٞ اُطبُجبد ثٌٔزت رؼ٤ِْ اُٜ٘نخ إٔ أُِزو٠ ٣غغ كئبد ؿب٤ُخ ػ٤ِ٘ب ٣ٝؾَٔ هبُجبد ر١ٝ االؽز٤بعبد اُخبفخ ٝاُالر٢ ٣زٔزؼٖ ثبُ

 .٠ُ ٓ٘غٞثبد اُزؼ٤ِْ ٖٓ ٓؾشكبد ٝٓؼِٔبد، ٝهبئذاد، ٝٓشؽذاد هالث٤خ ٝسائذاد األٗؾطخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ أٝ اإلداس٣خٛؤالء اُطبُجبد، ثبإلمبكخ إ

http://www.al-jazirah.com/2016/20160413/ln47.htm 

 احلياة
 حصص إضافيح في حال ذعهيك انذراسح«: انرعهيى»

  الغشام سعد - الرياض
غ٠ إداساد اُزؼ٤ِْ ك٢ أُ٘بهن ٝأُؾبكظبد ثزؼ٣ٞل اُطالة ٝاُطبُجبد ؽققبً إمبك٤خ، ّٝعٚ ٝص٣ش اُزؼ٤ِْ اُذًزٞس أؽٔذ اُؼ٤

ك٢ ؽبٍ رؼ٤ِن اُذساعخ ُظشٝف هبسئخ ٗبرغخ ٖٓ اُزوِجبد أُ٘بخ٤خ أٝ أ١ ؽذس هبسا آخش ٣زطِت رؼ٤ِن اُذساعخ ػذداً ٖٓ 

 األ٣بّ أص٘بء اُؼبّ اُذساع٢.

إٕ ٝص٤وخ فالؽ٤بد هبئذ١ ٝهبئذاد أُذاسط، اُز٢ ٓ٘ؾذ »ػ٠ِ ٗغخخ ٓ٘ٚ(: « اُؾ٤بح»ٝهبٍ ٝص٣ش اُزؼ٤ِْ ك٢ رؼ٤ْٔ )ؽقِذ 

ُْٜ أخ٤شاً، خُٞزْٜ اُقالؽ٤بد ًبِٓخ ك٢ ارخبر إعشاءاد إداس٣خ ٝرشث٣ٞخ ُنٔبٕ عالٓخ ٝأٖٓ اُطالة ٝاُطبُجبد ك٢ اُظشٝف 

 «.اُطبسئخ

د اُؾقزبٕ اُغبثؼخ ٝاُضبٓ٘خ، ٖٓ خالٍ اعزوطبع ٝأؽبس اُٞص٣ش إ٠ُ إٔ رؼ٣ٞل اُؾقـ اإلمبك٤خ ٣زْ ٝكن آ٤ُخ ٓؼ٤٘خ، إر رؾذ  

خٔظ دهبئن ٖٓ ًَ ؽقخ، ٝأ٣نبً إمبكخ ؽقخ دساع٤خ إ٠ُ ًَ ٣ّٞ دساع٢ اثزذاء ٖٓ األعجٞع اُضب٢ٗ ُِذساعخ، ٝإػطبء 

 األ٣ُٞٝخ ُِٔٞاد اُز٢ ٗقبثٜب ك٢ األعجٞع ؽقخ ٝاؽذح.

٣ل ٖٓ اُؾقـ اُذساع٤خ، ٝإثالؽ أ٤ُٝبء أٓٞس اُطالة ٝؽِٔذ ا٤ُ٥خ إػذاد ٓؾنش سع٢ٔ ثبإلعشاءاد أُزجؼخ، ٝخطخ اُزؼٞ

 ٝاُطبُجبد ثبُخطخ اُذساع٤خ ٝأخز اُزٞه٤ؼبد ْٜٓ٘ ثبُٔٞاكوخ ػ٤ِٜب.

ٝأٝمؾذ «. ٓؼبً ُزؾشم آٓبُْٜ»إ٠ُ رُي، اكززؾذ ٤ًِٝخ ٝصاسح اُزؼ٤ِْ )ث٘بد( اُذًزٞسح ٤ٛب اُؼٞاد ِٓزو٠ اُزٞؽذ، ثؼ٘ٞإ: 

إٕ ثؼل اُزٞع٤ٜبد اُغ٤ًِٞخ رغؼِْٜ ٣زغبٝصٕٝ ًض٤شاً ٖٓ »ٗشًض ػ٤ِْٜ اُغٜٞد، ٝهبُذ:  اُؼٞاد إٔ ٛزٙ اُلئخ رؾزبط إ٠ُ إٔ

، «٣غبػذٙ ك٢ اُخشٝط ثٜٔبساد أػ٠ِ ع٤ًِٞبً ٝرؼ٤ٔ٤ِبً »ٝؽذدد ػ٠ِ أ٤ٔٛخ اُزذخَ أُجٌش ُِطلَ اُزٞؽذ١، ألٗٚ «. اُقؼٞثبد

، الكزخ إ٠ُ إٔ أٍٝ اٗطالهخ ُٚ ك٢ اُش٣بك «ٞؽذػ٤ِٔخ ٓ٘ظٔخ رخذّ ر١ٝ اُز»ٓؾ٤شح إ٠ُ إٔ ِٓزو٠ اُزٞؽذ ع٤خشط ثجشآظ 

ٝع٤ؼْٔ الؽوبً ػ٠ِ ٓغزٟٞ أٌُِٔخ، إرا أصجزذ اُجشآظ ٗغبؽٜب. ٣زًش إٔ ِٓزو٠ اُزٞؽذ ٣ٜذف إ٠ُ إ٣غبد اُطشم ُزأ٤َٛ ر١ٝ 

ؽذ ثٔخزِق اُزٞؽذ ٝرذس٣ت أ٤ُٝبء أٓٞسْٛ ُِزؼبَٓ ٓؼْٜ، ٝرٞػ٤خ أُغزٔغ ثز١ٝ اُزٞؽذ، ٝؽبسى ك٤ٚ ٓزخققٕٞ ك٢ ٓغبٍ اُزٞ

 أُغبالد اُطج٤خ ٝاُزأ٤ِ٤ٛخ ٝاُزؼ٤ٔ٤ِخ ٝاُغ٤ًِٞخ.
http://www.alhayat.com/Edition/Print/15020243/-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85---

%D8%AD%D8%B5%D8%B5-%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-

%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82-

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9 

 املدينت
 اَهيار حفريح وغرق يُازل وإخالء سكاٌ في أيطار انقصيى

دٝاس »ْ ك٢ ٓ٘طوخ ػَٔ روغ ك٢ ؽبسع اُو٘بح ػٔبٍ أص٘بء أداء ػِٜٔ 4ثبؽشد كشم اإلٗوبر ثبإلداسح اُؼبٓخ ُِذكبع أُذ٢ٗ ثٔذ٣٘خ ثش٣ذح ؽبدس ا٤ٜٗبس رشثخ ػ٠ِ 

 .ٝهذ أف٤جٞا ثئفبثبد ٓخزِلخ اص٘بٕ ْٜٓ٘ ك٢ ؽبُخ ؽشعخ« اُؾٔبط

إلٗوبر أػٔبُٜب ثبُٔٞهغ ٝهبٍ أُزؾذس اإلػال٢ٓ ُِذكبع أُذ٢ٗ اُؼو٤ذ إثشا٤ْٛ أثب اُخ٤َ إٔ اُذكبع أُذ٢ٗ رِو٠ ثالًؿب ػٖ اُؾبدس فجبػ أٓظ، ؽ٤ش ثبؽشد كشم ا

اعزخشاعْٜ ٖٓ رؾذ اُزشاة.. ٝعشٟ ٗوِْٜ ُِٔغزؾل٠ ػٖ هش٣ن اُٜالٍ األؽٔش، ٝأمبف: إٔ إعشاءاد اُزؾو٤ن الرضاٍ عبس٣خ ُٔؼشكخ عجت ٝاعزطبػذ 
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 .اُؾبدس

ِت األٓش إخالء ٙ رطٝأؽبس إ٠ُ إٔ اُؾٞادس اُز٢ ثبؽشرٜب كشم اُذكبع أُذ٢ٗ ؽز٠ أٓظ رٔضِذ ك٢ رؼشك أؽذ أُ٘بصٍ اُٞاهغ ثؾ٢ اُلب٣ض٣خ ثجش٣ذح إ٠ُ رغشة ٤ٓب

بؽشد كشم اُذكبع عب٤ً٘ٚ ؽلبظًب ػ٠ِ عالٓزْٜ ْٝٛ أعشح ٌٓٞٗخ ٖٓ ػؾشح أؽخبؿ ٝعبٍس اُؼَٔ ػ٠ِ إ٣ٞائْٜ ثبُز٘غ٤ن ٓغ كشع ٝصاسح أُب٤ُخ ثبُٔ٘طوخ، ك٤ٔب ث

 . أُذ٢ٗ ثبُٔ٘طوخ ؽٞادس اؽزغبص ٓشًجبد داخَ رغٔؼبد ٓبئ٤خ

، ،ٝأٝمؼ اُ٘بهن ثبعْ أُذ٣ش٣خ اُشائذ ٓؾٔذ اُؾٔبد١ إٔ روبس٣ش اُشئبعخ اُؼبٓخ ُألسفبد رؾ٤ش إ٠ُ رأصش ًٔب ؽٜذد ٓ٘طوخ اُش٣بك ٓغبء أٓظ أٓطبًسا سػذ٣خ

 أعٞاء أٌُِٔخ ثزوِجبد ع٣ٞخ ػ٠ِ ػذح ٓ٘بهن،

٤ْ ثٔ٘طوخ اُش٣بك ػٖ رؼ٤ِن داػ٤ب إ٠ُ اُزضاّ اُؾ٤طخ ٝاُؾزس ٝػذّ أُخبهشح ثوطغ ٤ٓبٙ اُغ٤ٍٞ ٝٓشاػبح اؽزٔبٍ ؽذٝس ع٤ٍٞ ٓ٘وُٞخ، ك٤ٔب أػِ٘ذ اداسح اُزؼِ

 .ٍٝ األٓطبس أٓظاُذساعخ أٓظ اُضالصبء ك٢ ع٤ٔغ أُذاسط أُغبئ٤خ ٝٓذاسط رؼ٤ِْ اٌُجبس ا٤ِ٤ُِخ اُزبثؼخ ُإلداسح ٝأُؾبكظبد اُزبثؼخ ُٜب، ٝرُي ػوت ٗض
http://www.al-madina.com/node/671253/%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-

%D8%AD%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%BA%D8%B1%D9%82-

%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D9%88%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-

%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%8A%D9%85.html 

 مكت
 %011يح وانًذَي يراتظ أيطار انرياض ذعهك انًذارس انًسائ

 الرياض -فيصل الحيدري، عبدهللا فالح 

٤ْ ُزؼ٤ِن اُذساعخ ك٤ٔب دكؼذ رٞهؼبد اُشئبعخ اُؼبٓخ ُألسفبد ٝؽٔب٣خ اُج٤ئخ ؽ٤بٍ اُؾبُخ أُطش٣خ اُؾذ٣ذح أُ٘زظش إٔ رؾٜذٛب ٓ٘بهن اُش٣بك ثئداسح اُزؼِ

زٟٞ أُشاثطخ ك٤ٜب إ٠ُ اُذسعخ اُوقٟٞ، اعزؼذادا ُٔٞاعٜخ أ٣خ رذاػ٤بد ٓؾزِٔخ أٓظ ك٢ أُذاسط أُغبئ٤خ، سكؼذ ٓذ٣ش٣خ اُذكبع أُذ٢ٗ ك٢ أُ٘طوخ ٓغ

كئٕ إداسح رؼ٤ِْ اُش٣بك أثِـذ أُذاسط أُغبئ٤خ ثزؼ٤ِن اُذساعخ، ػ٠ِ اُشؿْ ٖٓ ثذء ا٤ُّٞ اُذساع٢ ك٤ٜب، « ٌٓخ«ُألٓطبس اُـض٣شح. ٝهجن ٓؼِٞٓبد ُـ

ٗق٤خ أل٤ُٝبء أٓٞس اُطالة اُذاسع٤ٖ ك٢ اُلزشح أُغبئ٤خ ُِوذّٝ ٝافطؾبة أث٘بئْٜ إ٠ُ أُ٘ضٍ، ٓج٤٘خ إٔ هبئذ١ رِي أُذاسط ؽشػٞا ثئسعبٍ سعبئَ 

ؽ٤خ، ؽ٤ش اٗزظْ ٝرُي ثؼذ ٓشٝس ؽقز٤ٖ ٖٓ ا٤ُّٞ اُذساع٢. ٣زًش إٔ إداسح اُزؼ٤ِْ ثٔ٘طوخ اُش٣بك، ُْ رِغأ الرخبر إعشاء رؼ٤ِن اُذساعخ ك٢ اُلزشح اُقجب

ْ، ك٢ اُٞهذ اُز١ ُْ رغغَ ك٤ٚ األٓطبس ك٢ رِي اُلزشح أ٣خ ٓخبهش. إ٠ُ رُي ثؼذ رؾز٣شاد اُشئبعخ اُؼبٓخ ُألسفبد ٝؽٔب٣خ هالة اُزؼ٤ِْ اُؼبّ ك٢ ٓذاسعٜ

٤٘خ ثزؾ٣َٞ اُج٤ئخ األعٜضح اُؾ٤ٌٓٞخ ثبُزـ٤شاد اُغ٣ٞخ اُز٢ عزطشأ ػ٠ِ ٓ٘بهن ٝٓؾبكظبد أٌُِٔخ، ٝعٜذ ٓذ٣ش٣خ اُذكبع أُذ٢ٗ ثبُش٣بك عٜبرٜب أُؼ

 .%177عبػخ، ٝإٔ رٌٕٞ أُشاثطخ  ٠24/24 ٗظبّ اُلشم إُ
http://makkahnewspaper.com/article/140250/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-

%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%B2%D8%A9/%D8%A3%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-

%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7-100 

 عكاظ
 ؽخقبً .. ٝرؼ٤ِن اُذساعخ 26اؽزغبص 

 ذشم انحياج في انعاصًح« غايرج»أيطار 
 ()اُش٣بك« ػٌبظ» 

ٛطِذ أٓظ )اُضالصبء(، رشًضد ٤ٓبٜٛب ك٢ أسثؼخ ٓٞاهغ رٞصػذ ٓب ث٤ٖ « ؿبٓشح»فٔخ اُغؼٞد٣خ، ثبُؾَِ أُشٝس١، عشاء اُؾبُخ أُطش٣خ أف٤جذ اُؼب

 .ك٢ ؽٔبُٜب ٖٓ االرغب٤ٖٛ، ٝرؼ٤ِن ػذد ًج٤ش ٖٓ أُشًجبد ك٢ ٓٞاهغ رغٔؼبد ا٤ُٔبٙ 0ٝ 2ؽٔبٍ ٝؽشم ٝؿشة اُش٣بك، ٝرغججذ ك٢ إؿالم ٓخشع٢ 

 .ؼبد ا٤ُٔبٙ ك٢ ؽشم اُش٣بك ك٢ روبهغ هش٣ن أُِي خبُذ ٓغ اثٖ ص٤٘بٕ، ٝؿشث٢ اُؼبفٔخ ك٢ ٗلن هش٣ن ٌٓخ ٓغ هش٣ن اُٞاد١ٝرشًضد رغٔ

د ٝؽٔب٣خ ٝؽٜذد اُش٣بك اعز٘لبسا ٖٓ هجَ أُشٝس ٝاُذكبع أُذ٢ٗ ٝأٓبٗخ أُ٘طوخ ُٔٞاعٜخ ؽبُخ األٓطبس اُز٢ عجن إٔ ؽزسد اُشئبعخ اُؼبٓخ ُألسفب

 .٣بّ إٔ اُؼبفٔخ عزؾٜذ ٓٞعخ ٖٓ األٓطبس رغزٔش ؽز٠ ؿذ اُخ٤ٔظاُج٤ئخ ٓ٘ز أ

( ٓشًجخ رْ اُزؼبَٓ ٓؼٜب ع٤ٔؼٜب. أػِ٘ذ ٝصاسح اُزؼ٤ِْ أٓظ )اُضالصبء( رؼ٤ِن اُذساعخ ك٢ ٓذاسط 56( ؽخقب ٝ)26ثبؽشد كشم اُذكبع أُذ٢ٗ اؽزغبص )

األؽٞاٍ اُغ٣ٞخ. ًٔب أػِ٘ذ عبٓؼخ اإلٓبّ ٓؾٔذ ثٖ عؼٞد اإلعال٤ٓخ رؼ٤ِن اُذساعخ  اُزؼ٤ِْ اُؼبّ ك٢ ٓذ٣٘خ اُش٣بك ٝأُؾبكظبد اُزبثؼخ ُٜب ا٤ُّٞ ثغجت

 .طوخ اُش٣بكا٤ُّٞ )األسثؼبء( ك٢ اُغبٓؼخ ٝأُؼبٛذ اُؼ٤ِٔخ ثٔذ٣٘خ اُش٣بك، ٝال ٣ؾَٔ اُوشاس أُؼبٛذ اُؼ٤ِٔخ أُٞعٞدح ك٢ أُؾبكظبد اُزبثؼخ ُٔ٘
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160413/Con20160413834255.htm 

 الوطن
 وَىرج سعىد وجايعري انرياض تًذارس انذراسح ذعهيك

 اُش٣بك: اُٞهٖ، ٝاط

http://makkahnewspaper.com/author/964/1/%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%8C%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%20-%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
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 .أػِ٘ذ ٝصاسح اُزؼ٤ِْ رؼ٤ِن اُذساعخ ك٢ ٓذاسط اُزؼ٤ِْ اُؼبّ ثٔذ٣٘خ اُش٣بك ٝأُؾبكظبد اُزبثؼخ ُٜب ا٤ُّٞ، ثغت األؽٞاٍ اُغ٣ٞخ

ٓجبسى اُؼق٢ٔ٤، أٗٚ ث٘بء ػ٠ِ رـ٤ش األؽٞاٍ اُغ٣ٞخ، ٝٓب ٝسد ٖٓ اُشئبعخ اُؼبٓخ ُألسفبد اُغ٣ٞخ، ٝاعزٔشاس ٛطٍٞ ٝأٝمؼ أُزؾذس اُشع٢ٔ ثبعْ ٝصاسح اُزؼ٤ِْ 

بد ح رنغ عالٓخ اُطالة ٝاُطبُجاألٓطبس ػ٠ِ ٓ٘طوخ اُش٣بك، كوذ رْ رؼ٤ِن اُذساعخ ثٔذاسط اُزؼ٤ِْ اُؼبّ ثٔذ٣٘خ اُش٣بك ٝأُؾبكظبد اُزبثؼخ ُٜب، ٓؾ٤شا إ٠ُ إٔ اُٞصاس

ِجبد اُغ٣ٞخ اُز٢ رؾٜذٛب ك٢ أُذاسط مٖٔ أ٣ُٞٝبرٜب. ًٔب أػِٖ ٓذ٣ش عبٓؼخ أُِي عؼٞد، ثذسإ اُؼٔش، رؼ٤ِن اُذساعخ ك٢ كشٝع اُغبٓؼخ ثٔذ٣٘خ اُش٣بك، ثغجت اُزو

 .أُ٘طوخ

 .ًزُي أػِ٘ذ عبٓؼخ األ٤ٓشح ٗٞسح رؼ٤ِن اُذساعخ ا٤ُّٞ

ؽٍٞ اؽزغبص أؽخبؿ ٝرؼطَ ٓشًجبد ك٢ رغٔؼبد ٤ٓبٙ، ثٔٞاهغ ٓخزِلخ ٖٓ ٓذ٣٘خ اُش٣بك ٝأُؾبكظبد اُزبثؼخ ُٜب،  ٝثبؽشد ؿشكخ اُؼ٤ِٔبد ك٢ اُذكبع أُذ٢ٗ ثالؿبد

خ ٖٓ ٓذ٣ش اُذكبع أُذ٢ٗ ك٢ ثٔزبثؼخ ٓغزٔشح ٖٓ أ٤ٓش ٓ٘طوخ اُش٣بك األ٤ٓش ك٤قَ ثٖ ث٘ذس ثٖ ػجذاُؼض٣ض، ٝٓذ٣ش اُذكبع أُذ٢ٗ اُلش٣ن ع٤ِٔبٕ اُؼٔش، ٝٓزبثؼخ ٤ٓذا٤ٗ

 .وخ اُش٣بك اُِٞاء ػب٣ؼ اُطِؾ٢ٓ٘ط

ٌبُٔبد اُٞاسدح ُـشكخ ٝػِٔذ كشم هٞاسا أٓبٗخ ٓذ٣٘خ اُش٣بك ٝدٝس٣بد أُشٝس ػ٠ِ ٓجبؽشح أُٞاهغ، ٝرؾ٣َٞ ثؼل اُطشم ٓؤهزب ثغجت رغٔؼبد ا٤ُٔبٙ، ٝثِؾ ػذد أُ

 .ثالؿب، ؽِٔذ اؽزغبص أؽخبؿ ٝٓشًجبد 4123اُو٤بدح ٝاُزؾٌْ ك٢ اُش٣بك 

 .ٓشًجخ رْ اُزؼبَٓ ٓؼٜب ع٤ٔؼب 56ؽخقب ٝ 26ذكبع أُذ٢ٗ ك٢ أُؾبكظبد اُزبثؼخ ُٔذ٣٘خ اُش٣بك ثالؿبد اؽزغبص ًٔب رِوذ كشم اُ
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 الوطن
 انغياب في انطالب يرخطيٍ انعاصًح طانثاخ

  ش٢ٓٝاُش٣بك: ػجذهللا ع٤ِذ، كبهٔخ اُ

اُؼبّ إ٠ُ رـ٤٤ت أث٘بئْٜ، ك٢  دكؼذ رؾز٣شاد سئبعخ األسفبد ٝؽٔب٣خ اُج٤ئخ ٖٓ اُؾبُخ أُطش٣خ أُزٞهؼخ ػ٠ِ ٓخزِق ٓ٘بهن أٌُِٔخ، أ٤ُٝبء أٓٞس هالة ٝهبُجبد اُزؼ٤ِْ 

ٜٗب أًِٝذ ٜٓٔخ رؼ٤ِن اُذساعخ إ٠ُ ٓذ٣ش١ اُزؼ٤ِْ ك٢ أُ٘بهن ظَ ػذّ رؼ٤ِن اُذساعخ ٖٓ ٓؼظْ إداساد اُزؼ٤ِْ، سؿْ إٔ ٝصاسح اُزؼ٤ِْ أؽبسد ك٢ ث٤بٕ عبثن ُٜب، إ٠ُ أ

 .ٝأُؾبكظبد

أُزٞهؼخ ٝاُؾبالد أُطش٣خ،  ٝأًذد األسفبد ػجش ؽغبثٜب ك٢ "ر٣ٞزش" إٔ دٝسٛب ٣وزقش ػ٠ِ ٓخبهجخ اُغٜبد راد اُؼالهخ، ثٔب ك٤ٜب ٝصاسح اُزؼ٤ِْ ثؾإٔ اُزوِجبد اُغ٣ٞخ

 .٤ُٝظ ٖٓ فالؽ٤برٜب رؼ٤ِن اُذساعخ

هٖ" ػ٠ِ ػ٤٘خ ٖٓ ٓذاسط كل٢ اُؼبفٔخ اُش٣بك، اٗخلنذ ٗغت ؽنٞس اُطالة ٝاُطبُجبد ثبُزؼ٤ِْ اُؼبّ ثذسعخ ِٓؾٞظخ، إر ث٤٘ذ اُغُٞخ ا٤ُٔذا٤ٗخ اُز٢ هبٓذ ثٜب "اُٞ

%،  27ٗغت ؿ٤بة هبُجبد أُشؽِخ االثزذائ٤خ  %، إر ؽٌِذ 25إ٠ُ  10اُزؼ٤ِْ اُؼبّ اُؾ٢ٌٓٞ ٝاأل٢ِٛ ُِج٤ٖ٘ ٝاُج٘بد، إٔ ٗغت رـ٤ت هبُجبد اُزؼ٤ِْ اُؼبّ ساٝؽذ ث٤ٖ 

%. ٝك٤ٔب ٣خـ رؼ٤ِْ اُج٤ٖ٘، أظٜشد اُغُٞخ ا٤ُٔذا٤ٗخ إٔ ٗغجخ اُـ٤بة ػ٠ِ اُؼ٤٘خ اُؼؾٞائ٤خ ُجؼل أؽ٤بء اُؼبفٔخ ك٢  26% ٝاُضب٣ٞٗخ ٗؾٞ  11ٝأُشؽِخ أُزٞعطخ 

 .% ك٢ ثؼل األؽ٤بء 20، أٓب أُشؽِخ اُضب٣ٞٗخ كزغبٝصد ٗغجخ اُـ٤بة ك٢ ثؼل أُذاسط % 12% ث٤٘ٔب ثِـذ ٗغجخ أُشؽِخ أُزٞعطخ  13أُشؽِخ االثزذائ٤خ ثِـذ 
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